
   

 

 

Değerli Velimiz, 

Öğrencilerimizin soyut düşünme ve bilişsel becerilerinin desteklenip analitik ve 

sistematik düşünme becerilerine katkı sağlanması, taktiksel ve stratejik düşünme güçlerinin 

artırılması amaçlı verdiğimiz satranç eğitimimizi; siz velilerimizle paylaşmak istiyoruz. 

Çocuklarınızla kaliteli zaman geçirip anı biriktireceğiniz bir turnuva ile sizlerle buluşacağız. 

Satranç turnuvamıza katılımınızı bekleriz.  

Satranç Bölümü olarak 26 Aralık 2020 Cumartesi günü yapacağımız ‘İTÜ ETA VAKFI 

DOĞA KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ SATRANÇ TURNUVAMIZA katılım için yapmanız 

gerekenler aşağıda yer almaktadır. Turnuva yönergesini mutlaka okuyunuz ve dikkatlice takip 

ediniz. Kayıt esnasında desteğe ihtiyaç duyarsanız satranç öğretmenleriniz ile iletişime 

geçebilirsiniz. 

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ SATRANÇ TURNUVASINA online 

katılım için Lichess.org internet sitesinde turnuvaya kaydolma adımları şu şekildedir: 

1. İnternet tarayıcınızdan www.lichess.org adresine giriniz. 

2. Sağ üst köşede bulunan GİRİŞ butonuna tıklayıp, satranç öğretmenlerinizin öğrenciler 

adına oluşturup size ulaştırdığı kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapınız. 

3. Başvuru için yönergede verdiğimiz; 

https://lichess.org/team/itu-eta-vakfi-veli-ogrenci 

linkini tıkladıktan sonra, sol taraftaki “Takıma Katıl” yazısına basarak takıma 

katılımınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Ardından “Başarı” yazısını gördüğünüzde 

takıma katılımınız onaylanmış olacak. Henüz turnuva kaydınız bitmedi. Devam eden 

adımları dikkatlice takip ediniz. 

4. Aynı sayfada bulunan mavi renk ile yazılmış “Turnuvalar” yazısı kısmının altında yer 

alan İTÜ ETA VAKFI DOĞAKOLEJİ 4.SNF yazısına tıkladıktan sonra yeşil renkli “KATIL 

(Join)” butonuna basıp, çıkan şifre kutucuğuna ‘doga4’ yazarak listeden kullanıcı isminizi 

kontrol etmeniz gerekmektedir. İsminizi listede gördüğünüzde kaydınız tamamlanmış olacaktır. 

5. Turnuva günü (26 Aralık 2020) 1.tur saati 18:00’dan 20 dakika önce, 

https://lichess.org/swiss/yzwaX2u1 

linkine tıklayarak turnuva sayfasında hazır bekleyiniz. 

6. Turnuva saatinde sistem otomatik olarak eşlendirme yapacaktır. 

7. Turnuva esnasında turnuva sayfası açık kalmalıdır. Sayfadan ayrıldığınızda sistem sizi 

pasif olarak gördüğü için bir sonraki eşlendirmeye almayacaktır. 

8. Olası internet kesintisi veya bilgisayarın kapanması gibi bir durumla karşılaştığınızda, 

aynı aşamaları takip ederek turnuvaya tekrar dahil olabilirsiniz. 

9. Turlar arasında 5 dakika süre vardır. 

10. Tur başladığında ilk 15 saniye içerisinde hamle yapılmazsa, sistem maçı kayıp olarak 

ilan etmektedir. Lütfen dikkat ediniz.  

11. Turnuva katılım başvurunuzu 25 Aralık 2020 Cuma günü saat: 17:00’a kadar 

yapmanız gerekmektedir. 
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İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ ONLİNE TURNUVA YÖNERGESİ 

 

I. Katılım: 

1. Katılım koşulları üst sayfada yer almaktadır. 

2. Doğa Koleji 4.sınıflarımızın katılımına açıktır. 

II. Sistem ve Zaman Temposu 

1. Turnuva 6 tur İsviçre Sistemi ile 10 dakika+2 saniye eklemeli tempoda olacaktır. Son 

katılımcı sayısı baz alınarak tur sayısı güncellenebilir. 

2. Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde; lichess.org sisteminde geçerli eşitlik bozma 

yöntemleri ile sıralamalar belirlenir. 

III. Bildirim 

1. İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Lichess.org ve moderatörlerin kararı nihaidir. 

2. Sistemde özel anti-cheating yazılımı tarafından her tür hile taraması yapılmaktadır. 

Sistem hile yaptığını belirlediği oyuncuyu turnuvadan çıkartır. Bu oyuncular 

hiçbir hak ve ödül kazanamaz. 

3. Canlı maçla ilgili bir hile şüphesi durumunda maç sırasında “Şikayet Et” sekmesinden 

şikayetinizi iletmeniz gerekmektedir. 

4. Tüm eşlendirme ve sonuçlar yarışmanın yapıldığı online satranç sitesinde 

duyurulacaktır.  

5. Turnuva bitiminden sonra olası itirazlar beklenip en geç 2 gün içinde kesin sonuçlar ilan 

edilerek turnuva takım sayfası kapatılacaktır. 

IV. Ödüller 

1. Sıralamada ilk 3’te yer alan sporcular kupa, ilk 10 sporcu madalya ile 

ödüllendirilecektir. 

 

İletişim 

Turnuva Koordinatörü : İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı  

Beyhan BAYRAKTAR 

Turnuva Komitesi: 

İstanbul Kampüsleri : İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Öğretmen/Antrenör/İl Hakemi 

Tugay SOMALI  : (534) 398 66 53  tugay.somali@dogakoleji.k12.tr 

İl Kampüsler  : İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Öğretmen/Antrenör/İl Hakemi 

Murad TÜTÜNCÜ : (553) 533 49 48  murad.tütüncü@dogakoleji.k12.tr 

Lisanslı Kampüsler : İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Öğretmen/Antrenör/İl Hakemi 

Ali Can SABAHİ  : (544) 452 13 30  ali.sabahi@dogakoleji.k12.tr 
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